
 

ITALY GRAND TOUR 
มิลาน..โดดเดนดวยมหาวิหารดูโอโม 

เวอโรนา..ตนกําเนิดนิยายรักอมตะ 

เวนิส..ลองเรือกอนโดลา เปาแกวมูลาโน 

ปซา..หอเอนสิง่มหัศจรรย1ใน 7ของโลก 

ฟลอเรนซ..ศูนยกลางงานศิลปะ 

นาโปลี..ทาเทียบเรือสําคัญทางตอนใต 

คาปรี..ที่พักตากอากาศแสนโรแมนติก 

ปอมเปอี..พิพิธภัณฑเมืองเกา 

โรม..พิพิธภัณฑวาติกัน โคลอสเซียม 

 
 
 

โปรแกรมการเดนิทาง 
วันแรก  กรุงเทพฯ–เมืองมิลาน (อิตาลี) 

21.00 น. พรอมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ ประต ู2-3 เคานเตอร D สายการบินไทย 

วันที่สอง  มิลาน–มหาวหิารดูโอโม–แกลลอเรียวคิเตอรเอ็มมานูเอ็ล–เวโรนา–เที่ยวชมเมือง–เวนิส

เมสเตร 

01.10 น. สายการบินไทย เที่ยวบินท่ี TG 940 นําทานเดินทางสูเมืองมิลาน ประเทศอิตาลี โดย 

07.15น. เดินทางถึงสนามบินมาเพลซา เมืองมิลาน ผานการตรวจคนเขาเมืองพรอมรับสัมภาระและดานศุลกากร รถโคชรอรับ

คณะ พรอมบริการน้ําดื่มและอาหารเชาแบบกลองดวยเมน ู“ขาวเหนียวหมูทอดมหัศจรรย”นําทานเดินทาง

สูมหาวิหารดูโอโม(Duomo di Milano)จุดศูนยกลางอันศักดิ์สิทธิ์ มหาวิหารแบบโกธิคที่ใหญเปนอันดับสามในยุโรป 

สรางในปค.ศ.1386 มีหลังคายอดเรียวแหลม 135 ยอดและมีรูปปนหินออนจากทุกยุคทุกสมัยกวา 2,245 ชิ้น บนสุดมีรูป

ปนทองของพระแมมาดอนนาขนาด 4 เมตรอยูโดดเดนเปนสงา อิสระใหทานไดถายภาพเปนที่ระลึก ชมแกลลอเรียวิค

เตอรเอ็มมานูเอ็ล(Galleria Vittorio Emanuele II)อาคารกระจกที่เกาแกและมีความสวยงาม ชมโรงละครโอเปราลา

สกาลา(TeatroallaScala),ชมรูปปนของลีโอนาโดดาวินชี(Leonardo da Vinci)จิตรกรเอกที่โดงดัง 



 

 
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บาย นําทานเดินทางสูเมืองเวโรนา(Verona) เมืองตนกําเนิดของนิยายรักอมตะ“โรมิโอและจูเลียต” ที่เลาขานกันมากวา 

700 ปโดยทานเชคสเปยร นําชมบานเลขที่ 23 ของจูเลียต คาปูเลต กับภาพของระเบียงแหงเรื่องราวโรแมนติกที่จูเลียต

เฝารอคอยพบโรมิโอทุกค่ําคืนชม Arenaหรือ Amphitheatreโรงละครกลางแจงที่ใหญเปนอันดับสามของโลก แลวนําทาน

เดินทางสูเวนิสเมสเตร(Venice Mestre)ผาน เมืองเวเนเซีย(Venezia) เมืองหลวงของแควนเวเนโต (Veneto) เปน

แควนที่มีความมั่งคั่งและเปนแหลงอุตสาหกรรมมากที่สุดในประเทศอิตาลี และยังเปนหนึ่งในแควนที่มีนักทองเที่ยวมา

เยือนมากทีสุ่ดแหงหนึ่งอีกดวย ในทุกๆ ปมนีักทองเที่ยวมาเยือนไมต่ํากวา 60 ลานคน 

ค่ํา บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 

 นําทานเขาสูโรงแรมที่พัก ณ HOTEL CROWNE PLAZA VENICE EASTหรือเทียบเทาระดับ 4 ดาว 

วันที่สาม      เกาะเวนิส–สะพานถอนหายใจ–จตุรัสซานมารโค–การเปาแกวมูลาโน–ลองเรือกอนโดลา–ปซา
  

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม  

 นําทานลงเรือทัศนาจรขามสูเกาะเวนิส(Venice) เมืองที่ไมมีรถยนตวิ่งผานขึ้นฝงที่ซานมารโค(San Marco) ศูนยกลาง

ของเกาะเวนิสมีเกาะนอยใหญกวา 118 เกาะและมีสะพานเชื่อมถึงกันกวา 400 แหงชม Doge Palaceอันเปนที่ประทับ

ของเจาผูครองนครเวนิสในอดีตและมีความรุงเรืองเมื่อครั้งทําการคากับตะวันออกไกล สะพานถอนหายใจที่มีเรื่องราว

นาสนใจในอดีต แลวไปชมความสวยงามของจตุรัสซานมารโค(Basilica di San Marco) ที่กวางขวางรายลอมไปดวย

ศิลปะและสถาปตยกรรมแบบไบเซนไทนท่ีแมแตนโปเลียนยังหลงใหล รายลอมไปดวยโบสถนักบุญเซนตมารค, หอระฆัง, 

เสาแหงนักบุญ ทําใหเกาะเวนิสดูงามสงายิ่งนัก ชม การเปาแกวมูราโนงานฝมือตัง้แตครั้งบรรพบุรุษที่มีชื่อเสียง นําทาน

เที่ยวชมลําคลองนอยใหญสลับดวยบานเรือนที่มีเอกลักษณเฉพาะตัวดวยการลองเรือกอนโดลา(Gondola) เพื่อสัมผัส

มนตเสนหแหงนครเวนิสสูแกรนดคาแนล(Grand Canal) คลองที่กวางที่สุดของเกาะ สะพานเรียลอัลโต(Rialto)งาน

กอสรางที่แสดงถึงความเปนอัจฉริยภาพดานสถาปตยกรรมอิสระใหทานไดเดินเที่ยวชมเกาะอันแสนโรแมนติกหรือ 

ชอปปงสินคาของเมืองอาทิ ผาลูกไมหรือจิบกาแฟในราน Café Florian ที่เปดใหบริการมาตั้งแตปค.ศ.1720  

 
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บาย นําทานเดินทางกลับสูฝงแผนดินใหญ เวนิสเมสเตร จากนั้นเดินทางสูเมืองฟลอเรนซ 

ค่ํา บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 

นําทานเขาสูโรงแรมที่พัก ณ HILTON FLORECE METROPOLE HOTELหรือเทียบเทาระดับ 4 ดาว 



 

วันที่สี ่  ปซา–จัตุรัสกัมโปเดยมีราโกลี–หอเอนปซา–เมืองเกาฟลอเรนซ–จัตุรัสซนิญอเรีย–สะพานเวคคิ
โอ–โรม 

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม  

 นําทานเที่ยวชม จตุรัสกัมโปเดยมีราโกลี (Campo deiMiracoli) ซึ่งแปลวา "จตุรัสอัศจรรย"ไดรับลงทะเบียนเปนมรดก

โลกจากองคการยูเนสโกในชื่อ “จตุรัสดูโอโมแหงปซา” คือบริเวณที่ลอมรอบดวยกําแพงใจกลางเมืองปซา ประกอบ

ไปดวยสิ่งกอสรางไดแก มหาวิหารปซา (Duomo di Pisa),หอเอน (Torre),หอศีลจุม (Baptistery) เริ่มสรางปค.ศ.

1173 แลวเสร็จในปค.ศ.1372องคการยูเนสโกประกาศใหเปนมรดกทางวัฒนธรรมในปค.ศ.1987 อิสระใหทานถายภาพ

เปนทีร่ะลึกตามอัธยาศัย 

 
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บาย นําทานเดินทางสูเมืองฟลอเรนซ(Florence)  เมืองนี้เปนศูนยกลางแหงศิลปะในยุคเรอเนสซองส และเปนเมืองที่ไม

อนุญาตใหรถโคชเขาไปในเขตเมือง เที่ยวชม เมืองเกาของนครฟลอเรนซ(Old Town)ชม มหาวิหารซานตามาเรีย

เดลฟโอเร(Santa Maria del Fiore) หรือ Duomoแหงฟลอเรนซ ทีเ่ปนศูนยกลางของเมือง ใกลกันเปนจตุรัสซินญอเรีย

(Piazza dellaSignoria) เดิมเปนที่ตั้งรูปปนเดวิดของแทมานานกวา 3 ศตวรรษ ในปจจุบันรูปปนถูกเก็บรักษาไวในแกล

ลอเรียอคาเดมี (GalleriaAcademy) บันทึกภาพพิพิธภัณฑอุฟฟซี(Galleria degli Uffizi) จากภายนอก ที่เก็บงาน

ศิลปะลํ้าคาในยุคกลางชมสะพานอันเกาแก สะพานเวคคโิอ(Ponte Vecchio) สะพานแหงแรกที่ใชขามแมน้ําอารโน ชม

วิวทิวทัศนของเมืองแบบพาโนรามา ณ จตุรัสไมเคิลแองเจโล(Piazza Della Michelangelo)จากนั้นนําทานเดินทางสู

กรุงโรม(Rome)เมืองหลวงที่ยิ่งใหญของจักรวรรดิโรมันมีอายุกวา 2,000 ประหวางเสนทางผานเมืองที่ตั้งอยูบนเนินเขา

ซึ่งในอดีตเปนถิ่นที่อยูของชาวอีทรัสกัน กอนที่ชาวโรมันจะเขาปกครองดินแดนแหงนี้ 

ค่ํา บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 

นําทานเขาสูโรงแรมที่พัก ณSHERATON ROMA HOTEL & CONFERENCE CENTER หรือเทียบเทาระดับ 4 ดาว 

วันที่หา  โรม–ปอมเปอ–ีพิพิธภัณฑปอมเปอ–ีนั่งเรือสูเกาะคาปร–ีชุมชนคาปรี–พักบนเกาะคาปร ี

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม  

นําทานเดินทางสู เมืองปอมเปอี (Pompei)เขาชมเขตเมืองเกาที่ไดรับการจัดตั้งเปน พิพิธภัณฑเมืองปอมเปอี 

(Pompei Museum)เมืองที่ถูกทับถมจมอยูใตดินกวา 1,500 ป เนื่องจากการระเบิดของภูเขาไฟวิชูเวียส ชมสภาพของ

เมืองที่ถูกขุดคนขึ้นมา 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บาย นําทานเดินทางสูทาเรือเมืองนาโปลีเพื่อลงเรือสูเกาะคาปรี(Capri)เกาะเล็กๆที่มีธรรมชาติที่สวยงามเปนสถานที่ตาก

อากาศของบุคคลสําคัญๆมาชานานรายไดหลักของเกาะนี้มาจากอุตสาหกรรมการทองเที่ยวนําทานเที่ยวชม ชุมชน

คาปรี(Capri)อันเกาแกตั้งรกรากมาแตบรรพบุรุษจนกลายเปนศูนยกลางของเกาะ ที่มีชื่อเสียงในเรื่องการทองเที่ยวและ

เมืองตากอากาศ รานรวงเปดใหบริการนักชอปปงไดเลือกสรรมากมาย 



 

 
ค่ํา บริการอาหารค่ํา ณ ภตัตาคาร 

นําทานเขาสูโรงแรมทีพ่ัก ณHOTEL LA FLORIDIANA CAPRIหรือเทียบเทาระดับ4 ดาว 

วันที่หก คาปร–ีถ้ําบลูกรอตโต–ซอเรนโต–โรม 

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

 นําทานลงเรือเล็กเขาชมภายใน ถ้ําบลูกรอตโต (Blue Grotto) ที่มีความงดงามอยางมากและมีอยูเพียงไมกี่แหงในโลก 

ถ้ําน้ําลอดที่มีการกระทบของแสงกับน้ําทะเลสีคราม ทําใหภายในบริเวณถ้ําประกายไปดวยแสงสีนํ้าเงินจึงเปนที่มาของ

ชื่อดังกลาว (**การเขาชมภายในถ้ําบลูกรอตโต ขึ้นอยูกับสภาพภูมิอากาศในแตละวัน**) 

 

 

 

 

 

 

นําทานลงเรือเพื่อกลับสูฝงแผนดินใหญทีเ่มืองซอเรนโต(Sorrento) เมืองชายทะเลที่มีตัวเมืองเรียงรายตามแนวของผา

หินสูง ทิวทัศนสวยงามเหลานี้ไดสรางความประทับใจใหกับนักทองเที่ยวจนเปนเมืองตากอากาศที่มีชื่อเสียง 

เที่ยง        บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บาย นําทานเดินทางสูกรุงโรมซึ่งเปนเมืองหลวงและเมืองที่ใหญที่สุดของแควนลาซิโอและประเทศอิตาลี ตั้งอยูทางตอนกลาง

ของประเทศ ในเขตตัวเมืองมีประชากรอาศัยอยูประมาณ 2.5ลานคน ถารวมเมืองโดยรอบจะมีประมาณ 4.3 ลานคน 

โดยมีจํานวนประชากรใกลเคยีงกบัมิลานและเนเปลส โรมมีประวัติศาสตรยาวนานมากกวา 2,800 ป ตั้งอยูบนเนินเขาทั้ง

เจ็ดริมฝงแมน้ําไทเบอรตอนกลางของประเทศ โดยเปนเมืองหลวงของอาณาจักรในอดีตมากมาย เชน ราชอาณาจักร

โรมันสาธารณรัฐโรมัน และจักรวรรดิโรมัน โรมเคยเปนเมืองที่มีบทบาทมากที่สุดของอารยธรรมตะวันตกและในอดีตได

เปนอาณาจักรที่ใหญที่สุดในโลก ปจจุบันไดเปนเมืองหลวงของประเทศอิตาลีตั้งแต ค.ศ. 1870 นอกจากนี้ โรมยังเปน

ที่ตั้งของนครรัฐวาติกัน ซึ่งเปนดินแดนที่ประทับของพระสันตะปาปาแหงศาสนาคริสตนิกายโรมันคาธอลิกอีกดวย 
ค่ํา      บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 

นําทานเขาสูโรงแรมที่พัก ณ SHERATON ROMA HOTEL & CONFERENCE CENTERหรือเทียบเทาระดับ4 ดาว 

วันที่เจด็  พิพิธภัณฑวาติกนั–โบสถซิสทีน–มหาวิหารเซนตปเตอร–โคลอสเซียม–น้ําพุเทรวี–่บันไดสเปน 

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม  

 นําทานเที่ยวชม นครวาติกัน(State of the Vatican City) ซึ่งเปนรัฐอิสระและศูนยกลางของศาสนาคริสตนิกายโรมันคา

ทอลิค เขาชมพิพิธภัณฑวาติกัน(Vatican Museums)ซึ่งเปนที่รวบรวมผลงานทางศิลปะที่หาชมไดยาก ชมหองแสดง

ศิลปะการตกแตงฝาผนังรูปสลักแบบคลาสสิคและงานของนักวาดภาพคนสําคัญๆ ของอิตาลีในสมัยกลางและสมัยเรอ

เนสซองส อาทิจ็อตโต (Giotto), ฟราแองเจลิโก (Fra Angelico), ฟลิปโป ลิปป (Filippo Lippi) และโบสถซิสทีน 



 

(Sistine Chapel) ซึ่งเปนผลงานของไมเคิลแองเจโลที่มีวาดภาพเขียนสีเฟรสโกที่โดงดังที่สุดของโลกคือ The Last 

Judgementชมความอลังการของ มหาวิหารเซนตปเตอร(Basilica of Saint Peter)ไดรับการตกแตงอยางโออาหรูหรา 

ชมรูปปนแกะสลักเฟยตา(Pieta)ผลงานชิ้นเอกของไมเคิลแองเจโลเสาพลับพลาที่ออกแบบโดยแบรนินี และยอดโดม

ขนาดใหญท่ีหาชมไดยาก ซึ่งปจจุบันลวนแตเปนสิ่งที่สําคัญล้ําคาคูบานคูเมืองของอิตาล ี

 
เที่ยง          บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บาย นําทานเขาชมภายใน สนามกีฬาโคลอสเซียม(Colosseum) สิ่งกอสรางที่ไดรับการยกยองใหเปน 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย

ของโลก สนามกีฬายักษที่จุคนไดกวา 50,000 คน นําทานไปบันทึกภาพกับประตูชัยคอนสแตนติน(Arch of 

Constantine)สัญลักษณแหงชัยชนะ ชมอนุสาวรียพระเจาวิคเตอรเอ็มมานูเอ็ล(Victor Emmanuel  Monument)

หรือพระบิดาของชาวอิตาเลียน ชมรองรอยของศูนยกลางแหงจักรวรรดิโรมันที่โรมันฟอรั่ม(Roman Forum)จากนั้นนํา

ทานชมน้ําพุเทรวี่(Trevi Fountain)ผลงานมาสเตอรพีซของนิโคลาสซัลวี ที่มาของเพลง “ทรีคอยนออฟเดอะฟาวด

เทน” ที่โดงดังในอดีต ซึ่งนักทองเที่ยวมีความเชื่อวาหากโยนเหรียญอธิฐานไวจะไดกลับมากรุงโรมอีกครั้งหนึ่ง และ

เที่ยวชม จตุรัสบันไดสเปน(Spanish Steps) แหลงพบปะของหนุมสาวชาวอิตาเลียน  

 
ค่ํา บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 

นําทานเขาสูโรงแรมที่พัก ณ SHERATON ROMA HOTEL & CONFERENCE CENTERหรือเทียบเทาระดับ4 ดาว 

วันที่แปด โรม–เดินทางกลับกรุงเทพฯ 

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม  

 นําทานเดินทางสูสนามบินลีโอนารโด ดาวินชี กรุงโรม เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับมีเวลาใหทานไดทํา Tax Refund  

13.55 น. สายการบินไทย เที่ยวบินท่ี TG 945 นําทานเดินทางสูกรุงเทพฯ ประเทศไทย 

วันที่เกา  กรุงเทพฯ 

05.35 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ 

.................................................................................. 
 

(หมายเหตุ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโปรแกรมเพื่อความเหมาะสมโดยมิไดแจงลวงหนา โดยจะคํานึงถึง

ผลประโยชนที่นักทองเที่ยวไดรับเปนหลักฯ) 

 



 

กําหนดวนัเดนิทาง 

05 – 13 ต.ค. 61 12 – 20 ต.ค. 61 19 – 27 ต.ค. 61 26 ต.ค. 61 – 03 พ.ย. 61 

02 พย. – 10 พย. 61 09 พย. – 17 พย. 61 16 พย. – 24 พย. 61 23 พย. – 01 ธค. 61 

30 พย. – 08 ธค. 61 07 ธค . – 15 ธค. 61 14 ธค. – 22 ธค. 61 21 ธค.  – 29 ธค.61 

28 ธค. 61 – 05 มค. 62 04 มค. – 12 มค. 62 11 มค.- 19 มค. 62 18 มค. – 26 มค.62 

คาทวัรตอทาน : เดินทางเดือน ตุลาคม 2561-มกราคม 2562  

 ผูใหญ พักหองคู (หองละ 2 ทาน)         ทานละ 88,800 บาท 

 เด็กอายุ 4-11 ป พักรวมกับผูใหญ 1 ทาน มีเตียง       ทานละ79,900 บาท 

 เด็กอายุ 4-11 ป พักรวมกับผูใหญ 2 ทาน มีเตียง       ทานละ 75,900 บาท 

 เด็กอายุ 5-11 ป พักรวมกับผูใหญ 2 ทาน ไมมีเตียง       ทานละ 66,900 บาท 

 เด็กอายุ 2-4  ป พักรวมกับผูใหญ 2 ทาน ไมมีเตียง       ทานละ 44,900 บาท 

 ในกรณีทานเดินทางคนเดียว หองพักเดี่ยวเพิ่ม      ทานละ 15,000บาท 

**ในกรณีทานไมใชตั๋วเครื่องบนิ คนืคาตั๋วเครื่องบนิ/ ผูใหญทานละ 30,000 บาท** 

หมายเหตุ : ชวงพีเรียตที่มกีารไฮไลทสเีหลอืงจะตองบวกเพิ่มอีกสเตปละ 3,000 บาท 

หมายเหตุ : ชวงพีเรียตที่มกีารไฮไลทสีฟาเทศกาลปใหมจะตองบวกเพิ่มอกีสเตปละ 5,000 บาท 

คาทวัรรวม:  

 คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับ รวมคาภาษี และสวนเพิ่มของน้ํามันเชื้อเพลิงแลว 

 คาพาหนะทองเที่ยวตามที่ระบุในรายการ 

 คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามที่ระบุในรายการ 

 โรงแรมที่พักตามที่ระบุในรายการ หรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน (หองละ 2 ทาน)  

 คาอาหารตามที่ระบุในรายการ คัดสรรเมนู ใหทานไดเลิศรสในแตละประเทศ 

 คาธรรมเนียมวีซาเชงเกน 

 คาบริการนําทัวรโดยหัวหนาทัวรผูมีประสบการณนําเที่ยว และคอยดูแลอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 1 ทาน 

 คาประกันการเดินทางทองเที่ยว  

 คายกกระเปาใบใหญทานละ 1 ใบ น้ําหนักไมเกิน 20 กิโลกรัม สวนกระเปาใบเล็กอยูในความดูแลของทานเองไมเกิน 7 กิโลกรัม  

 คาทิปคนขับรถตลอดการเดินทาง 

 บริการน้ําดื่มทานละ 1 ขวดและอาหารเชาแบบกลอง “เมนูหมูทอดมหัศจรรย”ในวันที่สองของโปรแกรมการเดินทาง 

คาทวัรไมรวม: 

 คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7 % และคาภาษีหัก ณ ที่จาย 3 % 

 คาทําหนงัสือเดินทาง (พาสปอรต) 

 คาใชจายสวนตัว อาทิ คาโทรศัพท, คาซักรีด, คาเครื่องดืม่ในหองพัก และคาอาหารที่ส่ังมาในหองพัก คาอาหารและเครื่องดืม่ที่สั่ง

พิเศษในรานอาหารนอกเหนือจากที่ทางบรษิัทฯ จัดให คาใชจายอืน่ๆ ตามที่ระบุไวในรายการ ยกเวนจะตกลงกันเปนกรณีพเิศษ 

เชน หากทานทานไดเฉพาะอาหารทะเลเพียงอยางเดียวทานตองมคีาใชจายเพิ่ม 

 คาภาษีน้ํามันตั๋วเครื่องบินโดยสาร ณ วันที่มีการขึ้นภาษีหลังจากที่มีการทําราคา 



 

 คาทิปหัวหนาทัวร (Tour Leader) :ผูคอยดูแลอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง ความจําเปนในเรื่องทิป

สําหรับหัวหนาทัวรเปนเรื่องที่คาดหวัง หากการบริการนั้นเปนที่ประทับใจของทาน 
วิธีการจอง : 

 กรุณาชําระมัดจําทานละ 20,000 บาท ภายใน 3 วัน จากวันจอง และชําระสวนที่เหลืออยางนอย20 วันกอนเดินทาง  

หรือในกรณีสายการบินใหออกตั๋วกอนกําหนดปกติ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะแจงใหทานทราบลวงหนากอนจะมีการเรียกเก็บเงิน 

เงื่อนไขการยกเลิก: 

 ยกเลิกหลังการจอง หักคามัดจํา 1,000 บาท (คาบริการของพนักงาน) 

 ยกเลิกกอนการเดินทาง 30 วัน หักคามัดจํา 20,000 บาท 

 ยกเลิกกอนการเดินทาง 15 วัน หักคาใชจาย 50% ของราคาทัวร 

 ยกเลิกการเดินทาง 1-3 วัน หักคาใชจาย 100% ของราคาทัวร 

 ในกรณีออกตั๋วเครื่องบินหรือจองโรงแรมไปแลว ทางบริษัทฯ จะคิดคาบริการตามจริง 

 

โปรดทราบ: 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่มีผูเดินทางต่ํากวา 15 ทาน โดยที่จะแจงใหผูเดินทางทราบอยางนอย 15 

วัน กอนเดินทาง 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงรายการทองเที่ยว กรณีท่ีเกิดเหตุจําเปนสุดวิสัย อาทิ การลาชาของสายการบิน, การนัด

หยุดงาน, การประทวง, ภัยธรรมชาติ, การกอจราจล, อุบัติเหตุ, ปญหาการจราจร ฯลฯ ทั้งนี้จะคํานึงถึงและจะรักษาผลประโยชน

ของทานไวใหไดมากที่สุด 

 บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึ้นและจะไมคืนเงินคาทัวรที่ทานชําระมาแลว หากทานถูกปฏิเสธวีซา หรือการเขาออก

เมือง อันเนื่องจากการกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเขาเมือง ฯลฯ 

 เมื่อทานจองทัวรและชําระมัดจําแลว หมายถึงทานยอมรับในขอความและเงื่อนไขที่บริษัทฯ แจงแลวขางตน 

เอกสารในการยื่นวีซา ใชเวลาประมาณ 15 วันทําการ 

 พาสปอรตที่ยังไมหมดอายุ และมีอายุไมต่ํากวา 6 เดือนกอนวันหมดอายุ หากมีพาสปอรตเลมเกาไมวาจะเคยมีวีซาในกลุมประเทศ

เชงเกนหรือประเทศอื่นหรือไม ควรนําไปแสดงดวยเพื่อเปนการงายตอการอนุมัติวีซา 

 รูปถายสีขนาด 45มม.x35มม. จํานวน 2 ใบ พื้นหลังตองเปนสีขาว (ไมใชรูปขาวดํา)และเหมือนกันทั้ง 2 รูป ควรมีอายุไมเกิน 6 

เดือนและไมเคยใชขอวีซาประเทศอื่นๆ มากอน 

 สําเนาทะเบียนบาน/สําเนาบัตรประชาชนหรือสําเนาบัตรขาราชการ /สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล /สําเนาทะเบียนสมรสหรือหยา/

สําเนาสูติบัตร (ในกรณีอายุไมถึง 20 ปบริบูรณ)  

 หนังสือรับรองการทํางานจากบริษัทหรือสังกัดที่ทานทํางานอยู ตองเปนภาษาอังกฤษเทานั้นโดยระบุตําแหนง, อัตราเงินเดือนใน

ปจจุบัน, วันเดือนปที่เริ่มทํางานกับบริษัทนี้ และชวงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางไปทองเที่ยว  

 กรณีที่เปนเจาของกิจการ ขอสําเนาใบจดทะเบียนการคา, สําเนาใบทะเบียนพาณิชย และสําเนาหนังสือรับรองบริษัทที่คัดไวไมเกิน 

6 เดือน พรอมวัตถุประสงคหรือใบเสียภาษี และสําเนาหลักฐานการเงินของบริษัทยอนหลัง 6 เดือน 

 สมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพยฉบับจริง (กรุณานํามาดวยในวันที่มาขอวีซา) 

 หนังสือรับรองจากธนาคารบัญชีออมทรัพย เปนภาษาอังกฤษ (BANK CERTIFICATE)***สถานทูตไมรับบัญชีกระแสรายวัน*** 



 

 สําเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพยบัญชีสวนตัว ยอนหลัง 6 เดือนอัพเดทเปนเดือนปจจุบัน ควรเลือกเลมที่มีการเขาออกของเงิน

สม่ําเสมอและมีจํานวนไมต่ํากวา 6 หลัก เพื่อใหเห็นวามีฐานะการเงินเพียงพอที่จะครอบคลุมกับคาใชจายไดอยางไมเดือดรอนเมื่อ

กลับสูภูมิลําเนา ในกรณีที่เดินทางเปนครอบครัวหากใชบัญชีใดบัญชีหนึ่งในการยื่นขอวีซา ตองออกหนังสือรับรองคาใชจายเปน

ภาษาอังกฤษในครอบครัวดวย ***สถานทูตไมรับบัญชีกระแสรายวัน*** 

 กรณีที่บริษัทของทานเปนผูรับผิดชอบคาใชจายในการเดินทางใหกับผูเดินทางทั้งหมด นอกเหนือจากเอกสารขอ 1-6 แลว ทาง

บริษัทจะตองออกจดหมายอีกหนึ่งฉบับเปนภาษาอังกฤษ เพื่อแสดงความรับผิดชอบตอคาใชจายและการกลับมาทํางานของทาน 

โดยระบุชื่อผูเดินทางและเหตุผลท่ีจัดการเดินทางนี้ในจดหมายดวย 

 กรณีที่เปนนักเรียน นักศึกษาจะตองมี หนังสือรับรองเปนภาษาอังกฤษจากสถาบันการศึกษาฉบับจริง  

 กรณีที่เด็กอายุต่ํากวา 20 ปบริบูรณ เดินทางกับบิดาหรือมารดา “ทานใดทานหนึ่ง” จะตองมีหนังสือยินยอมจากที่วาการ

อําเภอหรือเขต โดยที่บิดาหรือมารดา ตองไปยื่นเรื่องแสดงความจํานงในการอนุญาตใหบุตรเดินทางไปกับอีกทานหนึ่งได ณ ที่วา

การอําเภอหรือเขต โดยมีนายอําเภอหรือผูอํานวยการเขตลงลายมือชื่อและประทับตรารับรองจากทางราชการอยางถูกตอง 

 หากสถานทูตมีการสุมเรียกสัมภาษณบางทาน ทางบริษัทฯ ใครขอความรวมมือทานไปสัมภาษณตามนัดหมาย และกรุณาแตงกาย

ชุดสุภาพ ทั้งนี้จะมีเจาหนาที่บริษัทฯไปอํานวยความสะดวกและประสานงาน และหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติม ทางบริษัทฯ ใคร

ขอรบกวนทานจัดสงเอกสารเพิ่มเติมดังกลาวเชนกัน 

 การบิดเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิใหเดินทางเขาประเทศเปนการถาวร และถึงแมวาทานจะถูกปฏิเสธวีซา

ทางสถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมที่ไดชําระไปแลว และหากตองการขอยื่นคํารองใหม ตองชําระคาธรรมเนียมใหมทุกครั้ง 

 สถานทูตไมมีนโยบายในการคนืคาธรรมเนียมวีซาใหกับผูรองขอ หากทานไมผานการพิจารณาวีซาไมวาจะเปนเหตุผลใดก็ตาม ทาน

ไมสามารถเรียกรองขอคืนคาธรรมเนียมวีซาได 

 กรณีทีท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดรับพิจารณาวีซาแลว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจงสถานทูต เพื่อทําการยกเลิก

วีซาของทาน เนื่องจากการขอวีซาในแตละประเทศจะถูกบันทึกไวเปนสถิติในนามของบริษัทฯ 
 


